
M
aahanmuuttajat työllistyvät aiempaa pa-
remmin (VS 30.7.). Viime vuonna 8 700 
maahanmuuttajaa siirtyi työmarkkinoil-
le kotouttamistuen piiristä, vuonna 2003 

vastaava luku oli vain noin 5 000.
Vantaan työvoimatoimistosta sanotaan suhdantei-

den olleen viime vuosina maahanmuuttajien puolella. 
Kun työlle ei ole löytynyt enää tekijöitä, ovat maahan-
muuttajatkin saaneet mahdollisuuden näyttää osaa-
mistaan. Asenteet ovat siis lientyneet pakon edessä.

Vaikka uutinen on positiivinen, pääkaupunkiseu-
dulla ei ole syytä suuriin juhlapuheisiin – edelleen lii-
an moni maahanmuuttaja pyörittelee peukalojaan ko-
tona, koska ei ole onnistunut löytämään sopivaa työ-
paikkaa.

Tai minkäänlaista työpaikkaa. Yhä käy usein niin, et-
tä maahanmuuttajan työllistyminen estyy puuttuvan 
kielitaidon takia.

Työnantajien ei pidä hirttäytyä vaatimukseen suo-
men kielen taidosta, koska maahanmuuttaja oppii kiel-
tä parhaiten suomalaisten joukossa ja kanssa. Toisin 
sanoen työpaikalla.

Työantajien asenteet heijastelevat muun yhteiskun-
nan asenteita: myös moni tavallinen työntekijä kään-
tää maahanmuuttajille selkänsä, jos yhteistä kieltä ei 
ole. Tämä on turhaa – yhteinen kieli löytyy nopeasti, 
jos tahtoa on.

Luonnollisesti on myös töitä, joita ei yksinkertai-
sesti voi hoitaa olemattomalla suomen kielellä. Nämä 
poikkeukset eivät kuitenkaan saa olla syynä siihen, et-

tei kielitaidottomalle maa-
hanmuuttajalle anneta edes 
mahdollisuutta.

Merkkejä oikeansuuntai-
sesta kehityksestä voi näh-
dä vaikkapa arkisella bussi-
matkalla: yhä suurempi osa 
bussinkuljettajista on taus-
taltaan maahanmuuttajia. 

Samantapaisia merkkejä voi havaita myös katsomalla 
tarkemmin postinjakajaa tai kaupan kassaa.

Maahanmuuttajan on aiempaa helpompi löytää it-
selleen työpaikka esimerkiksi siivous- tai rakennusalal-
ta. Tuomarin tai insinöörin paikka saattaa kuitenkin ol-
la kovemman väännön takana, vaikka maahanmuutta-
jalla olisi Suomen viranomaisten hyväksymä koulutus 
ja lähes täydellinen kielitaito.

Koulutuksen saaneiden tohtorien, opettajien ja la-
kimiesten paikka ei ole rakennustyömaille ja pitseri-
oiden kassoilla. Suomalaiset voivat taputtaa toisiaan 
selkään vasta, kun jokainen saa tehdä työtä, johon on 
pätevä.

Kielitaidottomuus 
ei saa olla este 
työllistymiselle
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Nyt

”Maahanmuutta-
ja oppii kieltä 
parhaiten suoma-
laisten joukossa 
ja kanssa. 
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Juuri tänään...
1989 syntyi muusikko ja 
näyttelijä Kalle Lindroth. 
Helsingin Viikissä asuva 
Lindroth on Smak-yhty-
een laulaja ja laulunte-
kijä. Hän opiskelee kol-
matta vuottaan Sibe-
lius-lukiossa ja näyttelee 
Kotikatu-sarjassa Juuson 
roolissa.

Tiesitkö, että...
Syöpään kuolee Helsin-
gin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin alueel-
la vuosittain hieman yli 
2 500 henkeä. Määrä on 
kahdenkymmenen vuo-
den aikana kasvanut noin 
400 tapauksella. Veren-
kiertoelinten sairauk-
siin puolestaan meneh-
tyy vuosittain noin 3 900 
henkeä.

Vastaava päätoimittaja: 
ANTTI-PEKKA PIETILÄ | a-p.pietila@lehtiyhtyma.fi 
Päätoimittaja:
RISTO HIETANEN         | risto.hietanen@lehtiyhtyma.fi 
Uutispäälliköt:
JYRKI KORTELAINEN   | puh. 020 770 3302
KAISA PAASTELA        | puh. 020 770 3311

JENNA HEINO

■  TYÖOLOT Keskipäi-
vän aurinko on pian kor-
keimmillaan. Tikkurilassa 
kadunvarsien putiikeissa 
pakertavat yrittäjät ovat 
vetäneet ikkunaverhot 
eteen ja rullanneet markii-
sit alas, jotka osittain tait-
tavat kuumaa valomerta. 
Lämpötilan nousua ne ei-
vät kuitenkaan estä.

Kierros keskustassa
paljastaakin kuuman to-
tuuden: useat paikalliset 
yrittäjät työskentelevät 
hellepäivän iskiessä lähes 
trooppisissa oloissa.

– Aurinko ei kuitenkaan 
pääse paistamaan suoraan 
sisään, yrittäjä Ari Alatalo 
hymyilee optimistina.

Kenkäasema Oy:n tilois-
sa kenkiä sovitellaan 30 
asteen lukemissa, mutta 
Alatalo selostaa urheana 
pärjäävänsä runsaalla nes-
tetankkauksella. Hän on jo 
tottunut kenkäkauppiaan 
kuumiin työpäiviin.

Naapuriliikkeessä sen 
sijaan tuskaillaan avoi-
memmin.

– 26 astetta, mutta kyl-
lä se tuosta vielä nousee. 
Täällä on mitattu korkeim-
millaan 32 astetta, juttelee 
Pirre Hiitola omaa nime-
ään kantavan verhoiluliik-
keen tiloissa.

Tuulettimista ei Hiitolan 
mukaan ole lämpimän il-
man pyörittäjinä mitään 
apua, mutta viilennystä 
verhoilija hakee aikaisesta 
aamusta, jolloin ikkunan 
viereisellä ompelupaikal-
la kykenee vielä puuhas-
telemaan.

Aurinko ahdistaa yrit-
täjän kuitenkin nopeasti 

siirtymään nuppineuloi-
neen liikehuoneiston ta-
kaosaan. Nytkin Hiitola on 
paennut aurinkoa takasei-
nän tuntumaan.

– Ei tarvitse tehdä pal-
joakaan, kun jo tulee hiki. 
Todella kuumana päivänä 
ei työnteossa ole iltapäi-
vällä enää mitään järkeä, 
ja silloin laitan lapun oven. 
Asiakkaatkaan eivät kuu-

malla liiku, hän kertoo.
Hiitolan selostuksille 

nyökyttelee vieressä enti-
söijä Maarit Pihlavuo, jon-
ka Uniikki fantasiat -yritys 
jakaa verhoilijan kanssa 
saman liikehuoneiston – 
ja samat lämpötilat.

– Näin kuumalla lakka 
jämähtää heti, kun on eh-
tinyt kerran sivellä, eikä 
työstöaikaa jää. Siksi pitää 

monesti tulla tekemään 
lakkaustyöt illalla yhdek-
sän tai kymmenen aikaan, 
Pihlavuo sanoo.

Mutta löytyy Tikkuri-
lan keskustasta yksi yritys, 
jossa lämpötilojen nousu 
ei hiosta, vaan tuo muka-
valla tavalla kotiolot mie-
leen.

– Kalat eivät ole moksis-

kaan, kun ovat tropiikis-
ta kotoisin, sanoo yrittäjä 
Kari Koskenneva, jonka 
yritys Akvaario Kurki on 
täynnä akvaarioita eksoot-
tisine kaloineen.

Tosin yrittäjä itse ei ole 
kuumuuden kanssa yhtä 
sinut.

– Kyllä sen huomaa ko-
tiin tullessa, kun on takki 
aivan tyhjä, hän sanoo.

Hellepäivä tuo yrittäjille kuumat olot
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K
ierrättäminen on helppoa ja vaivatonta: 
lehdet lehtikoriin, maitotölkit pahvipi-
noon, muoville löytyy oma paikka har-
maasta sekäjätelootasta.

Biojätteiden kohdalla asianomaisen täytyy kui-
tenkin ottaa askel kohti iljettävyyttä, mikäli biojä-
teastian sisäpussin saumat ovat karanneet astian 
reunamilta. Lukijan kertoman mukaan haisevas-
ta biopussista luopuminen vaatii tällöin koko kä-
den upottamista lemahtavan jäteastian syöverei-
hin säkin reunoja noukkimaan. Uskollinen kier-
rättäjä likaa siis tahtomattaan kätensä.

Millainen biojäteastia tässä on oikein kysees-
sä YTV:n käyttöpäällikkö Juha Talvio?

– Asuinkiinteistöt käyttävät kahta mallia, josta 
yleisin on tilavuudeltaan 240 litraa ja pienempi 
140 litraa. Tällaiseen biojäteastiaan on vain erik-
seen lisätty säkki, joita käytetään tosin lukumää-
räisesti enemmän ravintoloissa ja keittiöissä, jois-
sa biojäte on painavampaa, märkää ja irtonaista. 
Asuinkiinteistöissä säkkejä käytetään vähemmän, 
mutta eivät ne suinkaan harvinaisia ole.

Miksi biojäteastiassa ylipäätään on tällainen 
sisävuoraussäkki?

– Säkin tarkoituksena on vain pitää jäteastia 
puhtaampana. Säkki on valmistettu biohajoa-
vaksi ja sen valmistamisessa on käytetty muun 
muassa maissitärkkelystä. Se ei siis ole muovia, 
vaikka se näyttääkin siltä.

– Haettaessa säkki kipataankin kokonaisena 
autoon. Säkin käyttämisestä tulee taloyhtiölle 
tosin hieman lisähintaa. Uuden säkin vaihtami-
nen ja asennus maksaa 1,10 euroa kerralta. Jos 
säkkiä ei ole, täytyy biojäteastia pestä kolmesti 
vuodessa.

Irtonaisen säkin kohdatessaan kierrättäjä 
joutuu likaamaan kätensä. Miksi sisävuoraus-
säkkiä ei saada kiinnitettyä jäteastian reunaan 
kunnolla?

– Säkki on sen verran pitkä, että sen saa kyllä 
reunan yli vetämällä kiinnitettyä astian reunaan. 
Säkki on reunasta myös sen verran kireä, että se 
kiinnittyy kyllä hyvin.

– Jos juuri vaihdetun säkin ensimmäinen käyt-
täjä viskaa biopussinsa voimalla jäteastiaan, voi 
säkki solahtaa mukana pohjalle. Tähän tulee välil-
lä törmättyä, mutta kyse on pitkälti biojäteastian 
käyttäjistä. Kun jäteastiaan tulee enemmän pai-
noa, pysyy säkkikin jo paremmin paikoillaan.

Millaisia muita vaihtoehtoja biojäteastiois-
sa on?

– Joissain biojäteastioiden malleissa on tuule-
tusaukot, mutta meillä on niistä huonoja koke-
muksia, koska ne tuppasivat haisemaan kovasti. 
Tässäkin mielessä säkki on parempi vaihtoehto, 
koska se pitää hajut paremmin sisässään. Ihmis-
ten tulisi vain muistaa, ettei biojäteastiaan saa 
kaataa ruoan liemiä.

Miksi biojätteiden 
kierrättäjä likaa 
kätensä?

Joke

■  Olen vuosia seuraillut, ihme-
tellyt ja joutunut kuuntelemaan 
liikenteen melua Hakunilantiel-
tä. Moinen melusaaste on koh-
tuutonta ja epäinhimillistä. Var-
sinkin öiseen aikaan, kun melu 
on lähtöisin täysin turhasta au-
toilusta. 

Melusaaste tunkee luihin ja 
ytimiin ikkunan ollessa kesäisin 
auki.

Eikö olisi syytä rauhoittaa lii-
kenne ainakin yöksi lähiön läpi 
kulkevilta teiltä? Siihen velvoit-
tavat ympäristö- ja terveyssyyt, 
joiden pitäisi tänä päivänä olla 
vahvoja argumentteja.

Mitä vastaa ympäristölauta-
kunta tai asioista oikeasti päät-
tävät virkamiehet?

Jorma N.

Hakunilantie on meluinen 
varsinkin yöllä

Oikea rivi:  2xx11 Bonjaat sä?
1. ”Nyt on stydin galis blosis.” 

Mitä on galis blosis? 
1) Kallis päällystakki.
x) Kaunis blondi.
2) Kylmä tuuli.

2. ”Meet sä jiftikseen?”
Mihin sä silloin menet? 
1) Vankilaan.
x) Naimisiin. 
2) Jälki-istuntoon.

3. ”Me gravattii bulei daggareit.” 
Mitä me tehtiin? 

1) Avattiin isoja banaaneja.

x) Kaivettiin isoja kastemato-
ja.

2) Soitettiin isoja levyjä.

4. ”Sit tuli stydisti daijuu.” No 
sellasta sattuu, mutta mitä?

1) Vahvasti turpaan.
x) Paljon rahaa .
2) Kovasti haukkuja.

5. ”Onk sul faija stikkaa paa-
luu?” Mitä?

1) Rahaa.
x) Karkkia.
2) Puita.

AAreena
Areena-palsta on tarkoitettu 
lukijoiden kannanotoille. 
Ilman henkilötietoja lähetet-
tyjä juttuja ei julkaista. 
Jutut voidaan julkaista myös 
nimimerkillä, jolloin kirjoit-
tajan henkilöllisyys jää vain 
toimituksen tietoon. 
Toimituksella on oikeus 
muokata ja lyhentää teks-
tejä. Voit lähettää tekstisi 
POSTITSE: Vantaan Sano-
mat, PL 350, 01511 Vantaa, 
SÄHKÖPOSTILLA: vantaan.
sanomat@lehtiyhtyma.fi 

■  Vihreiden Sini Alén 
(VS 27.7) otti esille tärke-
än asian Vantaan tulevai-
suutta koskien. Markku 
J. Jääskeläisen esittämät 
supistukset nopeasti kas-
vavassa kaupungissa ovat 
huono ratkaisu. Työtyhji-
ön tulisi täyttämään var-
masti yksityinen sektori, 
jolta Vantaan kaupunki 
joutuisi ostamaan omat 
palvelunsa. Tämä ei tuki-
si kestävää pitkäaikaista 
kehitystä, vaan ajaisi jat-
kuvaan kilpailutukseen, 
jossa ensisijalla eivät olisi 
asiakkaiden tarpeet vaan 
palvelujen halpa hinta.

 Alén otti esimerkiksi 
avohoidon hoitajapulan. 
Työskentelen itse Espoon 
kaupungilla lähi- ja pe-
rushoitajien (SuPer) va-
rapääluottamusmiehenä 
sekä Puolarmetsän sai-
raalassa lähihoitajana. 
Omasta kokemuksestani 
tiedän, että hoitajapula 
on todellinen koko sosi-

aali- ja terveysalalla eikä 
sitä tule ainakaan helpot-
tamaan vuodesta 2010 al-
kava suurten ikäluokkien 
eläköityminen.

Vantaan kaupungin on 
ruvettava varautumaan 
kahden vuoden päästä ta-
pahtuviin muutoksiin jo 
nyt. Rakenteelliset muu-
tokset ovat tarpeellisia.

 Hoitajapulaan ei ole 
mitään helppoa ratkai-
sua. Eri tutkimuksissa 
on todettu, ettei hoitajia 
motivoi ainoastaan palk-
ka, vaan myös työolosuh-
teet. Vähentämällä hoita-
jia kentältä jäljellejäävien 
työ muuttuu entistä ras-
kaammaksi.

Lisäämällä hoitajia taas 
emme pelkästään keven-
täisi hoitajien työtä, vaan 
samalla todennäköises-
ti vähentäisimme saira-
uspoissaoloja. Tämä toi-
si kaupungille säästöjä, 
koska sijaishoitajan hin-
ta on yleisesti vähintään 

1,5 -kertainen kaupungin 
omaan hoitajaan verrat-
tuna.

Lisäkädet parantaisivat 
myös hoidon laatua. Seu-
rauksena olisi parhaim-
millaan voitto-voitto -ti-
lanne.

 Myös lähihoitajien ko-
ko koulutusta tulisi hyö-
dyntää kentällä. Valitet-
tavasti sairaaloiden yli-
hoitajat sekä ylilääkärit 
ovat suunnitelmissa jät-
täneet hyödyntämättä lä-
hihoitajien koko osaamis-
ta. Tämä näkyy varsinkin 
lääkehoidon toteutta-
misessa. On hölmöä ol-
la hyödyntämättä täyttä 
potentiaaliaa jokaisessa 
työntekijässä vanhoillis-
ten periaatteiden takia.

 Tärkeintä vanhusten 
hoidossa on muistaa, et-
tei vanhuus ole saira-
us eikä sitä pitäisi hoi-
taa sairaaloissa. Sini Alén 
osoitti, miten kotihoidon 
asiakasmäärät ovat kas-

vaneet. Tämä on hyvä uu-
tinen, koska kotihoito on 
halvempaa kaupungille 
ja tarjoaa myös yleisesti 
asiakkaalle elämänlähei-
semmän hoidon.

Vantaalaisten vanhus-
ten hoitoa pitää kehittää 
enemmän kotihoidon 
suuntaan. On suunnitel-
tava kattava tukijärjes-
telmä, jonka turvin van-
hukset voivat olla kotona 
mahdollisimman pitkään. 
Vanhusten kotona jak-
samista on pyrittävä pa-
rantamaan tehostamalla 
kotihoitoa, kotisairaalaa, 
ateriapalveluita sekä kul-
jetuspalveluita. 

 Muutos sosiaali- ja ter-
veysalalla on varma. Nyt 
on päättäjien aika kantaa 
vastuunsa ja pitää huolta 
siitä, että muutos tapah-
tuu hyvään suuntaan. 

 Teemu Hiilinen
Lähihoitaja

Varapääluottamusmies

Sosiaali- ja terveysalan muutos on varmaa

Päivän kysymys
Vantaan Sanomat kysyi:
Hyväksytkö homoparien 
siunaamisen?

Vastaa uuteen kysymyk-
seen osoitteessa
www.vantaansanomat.fi  

ANNELI LEHIKOINEN

Lukijan kuva

■  Tässäpä teille vähän koivun-
lehden mallia. Sen pituus on 140 
mm keskeltä lehteä mitattuna. 

Näitä kasvaa Hakunilan latupoh-
jien varsilla. 

Anneli Lehkonen

Kesän komein koivunlehti?

Kari Koskenneva puhdisti akvaarioita hiki otsalla. Lämpöisessä viihtyvät trooppiset kalat hän suojaa suoralta auringon valolta.

JENNA HEINO

Entisöijä Maarit Pihlavuo hakee ikkunan aukaisemisella helpotusta työpaikan helteeseen.

JENNA HEINO

■  Vaikka kuuma sisäilma on suoma-
laisille lyhytaikainen ongelma, imevät 
liian lämpöiset mittarilukemat työn-
tekijän voimavaroista selvästi puhtia. 

Liian kuuma sisäilma heijastuu-
kin usein väsymyksenä, sillä sydän 
lyö kuumassa nopeammin kuin huo-
nelämmössä. Tällöin työskentelevien 

lihasten verenkierto vähenee, lihakset 
väsyvät ja niiden suorituskyky laskee. 
Liian niukka nesteytys ilmenee taas 
todennäköisimmin päänsärkynä ja 
pahoinvointina.

Suomessa työnantajan velvollisuu-
tena on huolehtia siitä, että lämpöti-
la pysyy työpaikalla alle 28 asteessa. 
Jos työpaikan lämpötila karkaa yli 28 
asteen, on työntekijällä oikeus 10–15 
minuutin taukoihin tuntia kohden.

Yli 28 lämpöastetta 
oikeuttaa taukoihin

Hakunilassa kasvaa jättilehtiä

EiKyllä

72% 28%


